
1. Vă faceți auzit 

2. Aveți un cuvânt de spus 

3. Contribuiți la efici-
entizarea reglementării 

 

 

5. Identificați și soluționați 
provocările și riscurile juridice 

În calitate de membru, compania dumneavoastră 
poate face asociația mai puternică, prin participarea 
la dezbaterile publice, cu scopul îmbunătățirii 
accesului pacienților la medicamente

În calitate de membru, compania 
dumneavoastră poate investi resurse 
financiare, tehnice și umane în mod 
eficient pentru a contura o creștere 
pozitivă a sectoarelor respective.

În calitate de membru, compania 
dumneavoastră poate participa la 
consultări , dialoguri oficiale cu 
autoritățile de reglementare ale 
României, pentru a contura mediul 
de operare și pentru a soluționa 
numeroasele provocări tehnice din 
acest domeniu.

În calitate de membru, vă puteți alătura altor 
stakeholders în promovarea unei concurențe 
sănătoase în domeniul farmaceutic.

În calitate de membru, puteți contribui cu experiențele 
și cunoștințele în domenile juridic, proprietate 
intelectuală și reglementare alături de industrie, să 
propuneti soluții eficiente pentru promovarea unei 
concurențe sănătoase în industria farmaceutică.
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Top10

pentru a deveni membru 
al Asociației Producătorilor 
de Medicamente Generice 

din România

 

 

 

 

• pacienți • calitate • valoare • sustenabilitate • parteneriat

4. Asigurați o piață
sustenabilă 

7. Comunicați eficient

8. Învățați din 
experiența altora

9. Participați la 
conferințe

10. Puteți avea încrere 
în echipa APMGR

6. Promovați Cercetarea, 
Dezvoltarea și Producția

În calitate de membru, puteți participa la 
discuțiile despre politici industriale pentru a 

promova un sector farmaceutic puternic.

În calitate de membru, puteți contribui la 
consolitadea reputației industriei și la 

dezvoltarea de noi oportunități pentru a le 
prezenta stakholderilor și mass-media.

În calitate de membru, veți fi 
la curent cu ultimele noutăți din 

industrie, direct de la membrii 
Asociației. 

În calitate de membru, 
veți beneficia de participarea la 

conferințe, și veți putea contribui la 
dezvoltarea programului și oferi vorbitorilor 

sfaturi cu privire la subiecte de interes.

În calitate de membru, veți lucra împreuna cu 
o echipă dedicată și cu un nivel ridicat de 

profesionalism, specializată în reglementăre, 
legislatia de prețuri, legislația care reglementează 

clawback, comunicare, etica și complianță, 
public affairs, pregătită în permanență pentru a 

întâmpina noile provocări din medidiul de operare. 

Asociația Producătorilor 
de Medicamente 
Generice din România
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15
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Clawback

Etică și Complianță

APMGR

Bord

Grupuri de Lucru

medicamente
         generice

medicamente
      biosimilare

Asociația Producătorilor 
de Medicamente 
Generice din România

Comunicare

Piața Charles de Gaulle nr. 15
Chales de Gaulle Plaza, et 3

Sector 1, Bucuresti
Email: office@apmgr.org

www.apmgr.org

Reglementare


